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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sebuah perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memperoleh laba. Dalam 

proses pencapaian tujuan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satu faktor itu adalah kelancaran produksi. Pencapaian tujuan perusahaan akan 

menghadapi kendala tertentu sehingga perusahaan harus memiliki manajemen 

yang baik. Pada dasarnya manajemen yang baik memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam perusahaan guna melakukan pemilihan keputusan serta sebagai 

kontrol dalam kegiatan perusahaan supaya berjalan secara efektif dan perusahaan 

mampu memperoleh laba yang optimal. Salah satu cara agar perusahaan mampu 

memperoleh laba yang optimal adalah menerapkan suatu kebijakan manajemen 

dengan memperhitungkan persediaan bahan baku yang optimal. Dengan 

persediaan bahan baku yang optimal perusahaan mampu menentukan seberapa 

besar persediaan bahan baku yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan 

pemborosan biaya karena mampu menyeimbangkan kebutuhan bahan baku yang 

tidak terlalu banyak maupun persediaan yang tidak terlalu sedikit. Persediaan 

bahan baku yang optimal mampu mengefisiensikan biaya pengeluaran perusahaan 

seperti pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku, sehingga kebijakan 

manajemen tentang persediaan akan membantu perusahaan. 

 Perkembangan ekonomi yang pesat dan tingkat persaingan yang semakin 

tinggi menuntut perusahaan untuk dapat bertindak secara efektif, efisien dan
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ekonomis dalam mengelola sumber daya. Hal ini bertujuan agar perusahaan 

mampu bertahan dan bersaing di dalam era perekonomian sekarang ini. 

Persediaan merupakan segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang 

disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan dari sekumpulan 

produk physical pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan  mentah ke 

barang dalam proses,dan kemudian barang jadi (Handoko, 2014). Persediaan 

merupakan aset lancar dalam perusahaan terutama bagi perusahaan yang sebagian 

besar asetnya ditanamkan dalam persediaan harus dapat mengelola persediaan 

tersebut dengan baik. Tugas ini menjadi beban bagi manajemen perusahaan agar 

lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan keputusan serta tindakan-

tindakan yang terutama berkaitan dengan pengendalian persediaan untuk 

mempertahankan kegiatan operasinya 

 Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting, 

karena persediaan fisik banyak perusahaan melibatkan investasi rupiah terbesar 

dalam pos aktiva lancar. Bila perusahaan menanamkan terlalu banyak dananya 

dalam persediaan, menyebabkan biaya penyimpanan yang berlebihan, dan 

mungkin mempunyai “opportunity cost” yang lebih besar. Demikian pula bila 

perusahaan tidak mempunyai persediaan yang mencukupi, dapat mengakibatkan 

biaya–biaya terjadinya kekurangan barang. 

 Persediaan bahan baku merupakan komponen yang terpenting di perusahaan. 

Deltiana (2011) mengatakan bahwa persediaan merupakan salah satu aset yang 

sangat mahal dalam suatu perusahaan (biasanya sekitar 40% dari total investasi). 

Persediaan adalah sejumlah bahan atau barang yang tersedia yang digunakan 
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sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Jadi, persediaan bahan baku merupakan 

aset perusahaan yang tersedia untuk digunakan pada waktunya.  

 Persediaan bahan baku mempengaruhi proses penjualan yang dilakukan dan 

berdampak pada keuntungan yang diperoleh. Kelebihan persediaan bahan baku 

mempengaruhi biaya penyimpanan yang akan menambah pengeluaran 

perusahaan. Sebaliknya, jika mengalami kekurangan persediaan maka perusahaan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 

memperhatikan jumlah persediaan bahan baku yang optimal yang dapat menjamin 

kelancaran kegiatan usaha perusahaan dalam jumlah yang tepat dan biaya yang 

serendah-rendahnya. 

 Menurut Heizer (2015) penelitian menunjukkan bahwa nilai persediaan dalam 

banyak perusahaan mencapai 50% dari seluruh modal yang diinvestasikan. 

Karena nilainya begitu besar, beralasan sekali kalau 3 persediaan harus 

dikendalikan secara cermat. Jadi, perusahaan harus dapat mengendalikan 

persediaan secara baik agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Dalam 

melakukan pengendalian persediaan bahan baku, perusahaan dapat menggunakan 

metode EOQ (Economic Order Quantity). Menurut Carter dan William (2009) 

untuk melakukan pengendalian persediaan perusahaan bisa juga menggunakan 

metode kuantitas Pemesanan Ekonomis (Economic Order Quantity). Economic 

Order Quantity digunakan dalam menentukan jumlah bahan atau barang yang 

akan dipesan serta jumlah biaya pengadaan bahan atau barang tersebut. Economic 

Order Quantity menunjukkan jumlah bahan atau barang yang harus dipesan pada 
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setiap kali pemesanan agar biaya persediaan keseluruhan menjadi seminimal 

mungkin. 

 Bahan baku (Raw Materials) merupakan hal yang utama dan sangat vital bagi 

suatu industri dalam proses produksinya. Hal ini menjadikan banyak perusahaan 

melakukan berbagai metode untuk mengelola persediaan bahan baku. Dalam 

melaksanakan pengadaan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, 

perusahaan perlu mengadakan pembeliaan bahan baku. Prosedur dan cara 

pembelian bahan baku yang baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan akan 

sangat menunjang kegiatan produksi. 

 Produksi merupakan kegiatan inti dari perusahaan manufaktur. Dalam proses 

produksi maka perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan suatu produk yang 

sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk menjalankan proses produksi maka 

perusahaan memerlukan bahan baku untuk diolah menjadi produk dengan nilai 

tambah dan kualitas terbaik. Agar produksi berjalan dengan tepat waktu, maka 

perusahaan harus dapat menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses 

produksi. Tanpa adanya persediaan maka perusahaan dihadapkan pada resiko 

suatu saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen yang 

diperlukan dalam waktu secepatnya. Maksudnya perusahaan akan kehilangan 

konsumen yang berakibat pula pada hilangnya keuntungan yang akan didapatkan. 

Masalah yang timbul pada persediaan bahan baku akan mempengaruhi proses 

pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berdampak pada kelangsungan 

hidup perusahaan. 
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 Kelancaran kegiatan operasi harus didukung oleh beberapa kegiatan penting. 

Pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan penting dari urutan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat satu sama lain dalam seluruh operasi 

produksi perusahaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu. 

Perencanaan tersebut terkait dengan waktu, jumlah, kualitas, dan biayanya. 

Pengendalian persediaan ini juga sangat penting bagi semua jenis perusahaan 

karena kegiatan ini dapat membantu tercapainya suatu tingkat efisiensi 

penggunaan dalam persediaan 

 Metode analisis Economic Order Quantity adalah tingkat persediaan yang 

meminimalkan total biaya menyimpan persediaan dan pemesanan. Ini adalah 

salah satu model klasik. Kerangka kerja yang digunakan untuk menentukan 

kuantitas pesanan juga dikenal sebagai Wilson EOQ model atau Wilson formula. 

Persediaan diadakan untuk menghindari gangguan, waktu dan biaya lainnya. 

 Metode EOQ adalah salah satu metode yang paling sering digunakan untuk 

menetapkan berapa kuantitas barang yang dipesan setiap kali melakukan order. 

Dalam melakukan perhitungan EOQ tidak akan diketahui berapa jumlah 

persediaan yang paling efisien bagi badan usaha, tetapi akan diketahui juga biaya 

yang akan dikeluarkan perusahaan dengan persediaan yang dimiliki serta akan 

diketahui waktu yang tepat kapan akan dilakukan pembelian atau pemesanan 

kembali. EOQ ini biasanya berlaku bila perusahaan perusahaan sering melakukan 

pembelian secara repetitif sehingga dapat menekan biaya order. Model EOQ 

menggunakan variabel kebutuhan persediaan (permintaan) selama satu periode 

perencanaan dalam waktu satu tahun. 
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 Usaha yang diajalankan oleh Bapak Alizar Caniago merupakan perusahaan 

manufaktur yang bergerak di bidang industri furniture, yang kegiatan utama yaitu 

memproduksi sofa. Bapak Alizar sudah memilik brand atau merk tersendiri untuk 

sofa produksinya, yaitu dengan nama ORIENT. Bahan baku utama yang 

digunakan dalam proses produksi furniture ini adalah kayu dan dalam 

pelaksanaan proses produksinya bahan baku tersebut selalu tersedia untuk 

kelancaran proses produksi. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan perencanaan dan 

pengendalian bahan baku.  

 Perusahaan harus bisa mengelola persediaan dengan baik agar dapat memiliki 

persediaan yang seoptimal mungkin demi kelancaran operasi perusahaan dalam 

jumlah, waktu, mutu yang tepat serta dengan biaya yang serendah rendahnya. 

Namun berdasarkan observasi awal ternyata persediaan bahan baku pada usaha 

Bapak Alizar Caniago belum direncanakan dengan baik sehingga persediaan 

bahan baku yang ada di perusahaan kurang optimal dan proses produksi tidak 

dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena kurangnya persediaan 

bahan baku yang ada di gudang. Hal tersebut terlihat pada saat perusahaan 

mendapatkan pesanan produk, perusahaan tersebut baru melakukan pembelian 

bahan baku sehingga apabila terjadi keterlambatan datangnya bahan baku 

perusahaan tidak bisa melakukan proses produksi. 

 Berdasarkan informasi dari pemilik usaha Bapak Alizar Caniago pada saat 

menjelang hari raya idul fitri pada tahun 2017 yang lalu, perusahaan mengalami 

peningkatan pesanan pembuatan sofa dari toko-toko yang sudah menjadi 

langganan, perusahaan mendapatkan pesanan pada seminggu sebelum lebaran, 
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namun bahan baku yang akan diproduksi oleh perusahaan belum tiba ditujuan 

sehingga pada saat itu perusahaan tidak bisa beroperasi selama dua hari 

dikarenakan menunggu kedatangan bahan baku yang akan diproduksi. Pada saat 

itu perusahaan membutuhkan bahan baku kayu sebesar 1.275 m
3
. Tetapi pada saat 

itu perusahaan hanya memiliki persediaan bahan baku kayu sebesar 1.135 m
3
.  

 Pada saat yang lain perusahaan juga pernah mengalami kelebihan stok 

bahan baku sehingga terjadi pemborosan modal kerja yang tertanam dalam 

persediaan bahan baku tersebut. Ini terjadi pada saat perusahaan melakukan 

pembeliaan sebanyak 1.580 m
3
, tetapi bahan baku yang digunakan hanya 

sebanyak 1.357 m
3
. Jadi bahan baku yang tersisa sebanyak 223 m

3
 akan disimpan 

dalam gudang sebagai persediaan. Selama penyimpanan ini akan membutuhkan 

biaya–biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga kualitas bahan baku tersebut. 

 Dalam hal ini ketepatan tersebut terkait dengan frekuensi pembelian dan 

kuantitas bahan baku. Sehingga akan tercapai efisisensi persediaan bahan baku di 

perusahaan. Untuk mendukung tercapainya ketepatan tersebut perusahaan harus 

menghitung besarnya safety stock sehingga tidak terjadi kekurangan stock 

persediaan bahan baku yang ada di gudang. Selain itu perusahaan juga harus 

menghitung ROP sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat untuk melakukan 

pemesanan kembali.  

 Oleh karena itu dari berbagai fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk 

mencoba menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) yang mana 

nantinya dapat memberikan sumbangsih kepada perusahaan atau bisa menjadi 
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masukan dalam hal pengendalian persediaan bahan baku serta mengembangkan 

sistem yang lebih baik dalam persediaan bahan baku agar jumlah persediaan bisa 

optimal dan menurunkan biaya pemesanan.  

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terhadap pengendalian persediaan 

bahan baku yang berbeda secara teori yang mendasari, menunjukkan adanya 

Research Gap terhadap pengendalian persediaan bahan baku. Peneliti menilai 

bahwasanya metode yang diterapkan cukup membantu dalam hal persediaan. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Sistem 

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan Menggunakan Metode 

Economic Order Quantity (EOQ) “(Studi Kasus Pada Usaha Produksi Sofa 

ORIENT Pekanbaru)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah biaya persediaan bahan baku yang optimal dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity Pada Usaha Produksi 

Sofa ORIENT Pekanbaru. 

2. Bagaimanakah Reorder Point persediaan bahan baku yang optimal 

dengan menggunakan metode Economic Order Quantity Pada Usaha 

Produksi Sofa ORIENT Pekanbaru. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui biaya persediaan bahan baku yang optimal dengan 

menggunakan metode Economic Order Quantity pada Usaha Produksi 

Sofa ORIENT Pekanbaru. 

2. Mengetahui Reorder Point persediaan bahan baku dengan menggunakan 

metode Economic Order Quantity pada Usaha Produksi Sofa ORIENT 

Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

Manfaat Praktis :  

1. Memberikan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan 

efisiensi dan sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan 

pengendalian persediaan bahan baku. 

2. Sebagai bahan masukan untuk peneliti lain atau studi lanjutan untuk 

melakukan penelitian tentang pengendalian persediaan bahan baku di 

masa yang akan datang. 

Manfaat teoritis :  

1. Agar dapat memperluas wawasan, pengetahuan, pengalaman bagi 

penulis.  
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 2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai sistem pengendalian  

persediaan bahan baku yang ada di salah satu perusahaan dan juga 

sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian dengan topik 

permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian persediaan bahan 

baku. 

1.5 Batasan Masalah  

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada rentang waktu penelitian 

yaitu pada tahun 2018 dengan menggunakan data tahun 2017. Dan metode yang 

digunakan dalam penilaian ini adalah Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

dan ditambah dengan Reorder Point dalam menentukan titik pesan yang optimal 

bagi perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematis sebagai berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini terdiri dari pengertian secara umum tentang topic masalah, 

kemudian menguraikan konsep teori secara mendalam berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti, dan diakhiri dengan penelitian terdahulu. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan yang 

meliputi lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terdapat deskripsi hasil peneltian, analisis data, dan 

interpretasi hasil. 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini terdapat keterbatasan dan saran-saran penelitian selanjutny


